FMX
GLADIATOR GAMES

27. 11. 2021 | 18:00 | O2 arena

V Praze dne 16.11.2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SPORTBOXŮ,
po pečlivém uvážení a na základě různých vládních prohlášení se pořadatelé akce FMX Gladiator
Games rozhodli posunout 20. ročník na termín 27.11. 2021.
„Situace kolem pandemie COVID 19 se zlepšuje, ale ne tak rychle, aby nám 20. ročník dovolila
uspořádat. Vládní opatření zakazují hromadné akce. Nemáme žádnou garanci, že bychom byli schopni
akci zrealizovat jak v termínu, tak kvalitě, kterou očekáváte a kterou si zasloužíte. Je jasné, že O2 aréna
své brány neotevře. Vstupenky zůstávají v platnosti. Jsme vděční, že nás podporujete a pomáháte tak
udržet nejstarší FMX akci v Evropě živou. Díky také za spoustu podpůrných a motivujících zpráv. Je
nám to moc líto, ale věříme, že se brzy sejdeme v lepších časech,“ vzkazuje produkční tým a jezdci
FMX Gladiator Games

VSTUPENKA 10,- KČ / KS
CATERING 1.200,- KČ / DOSPĚLÁ OSOBA
DĚTSKÝ CATERING 300,- KČ / DÍTĚ DO 145 CM
Vstupenky do Vašich smluvních Sportboxů si můžete zakupovat na základě předložení jedné z Vašich
ID karet na VIP pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), v pracovní dny vždy od 13 do 18 hod.,
platba v hotovosti či kartou.
Vstupenky si můžete rovněž rezervovat prostřednictvím internetu z pohodlí Vaší kanceláře či domova
(www.o2arena.cz v sekci „Klubové patro & Skyboxy“ a „VIP zóna“) s možností online platby a vytištění
hometicketu, zakoupení v prodejní síti Ticketportal či úhrady bankovním převodem. V případě volby
bezhotovostního převodu budou vstupenky připraveny k vyzvednutí opět na VIP pokladnách v O2 areně.
Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem.
Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou
k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 400,- Kč.
Kontakt na Klientský servis O2 areny:
Tereza Finkousová, finkousova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 994
Ing. Irena Hybšová, hybsova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 983
Aneta Chalupová, chalupova@bestsport.cz, tel.: +420 266 771 944
Na setkání s Vámi se těší
Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 universa

